
 
  
 

 

O primeiro dinheiro do Brasil foi a moeda-mercadoria. 
Durante muito tempo, o comércio da terra foi feito por meio da 
troca de mercadorias, mesmo após a introdução da moeda de metal. 
 As primeiras moedas metálicas - de ouro, prata e cobre – chegaram com o início da 
colonização portuguesa. A unidade monetária de Portugal, o REAL, foi usada no Brasil durante 
todo o período colonial. Assim, tudo se contava em réis – plural popular de real – com moedas 
fabricadas em Portugal e no Brasil. 
 A moeda do Brasil mudou várias vezes ao longo da história brasileira. 
 Acompanhe um pouco da história do Sistema Monetário Brasileiro: 

 Real ou Réis: moeda de origem portuguesa que vigorou no Brasil de 1500 (início da 
colonização) até 1942; 

 Cruzeiro: criado pelo presidente Getúlio Vargas em outubro de 1942; 
 Cruzeiro Novo: criado em fevereiro de 1967 no governo do presidente Castelo Branco; 
 Cruzeiro: voltou em março de 1970; 
 Cruzado: criado em fevereiro de 1986 durante o governo de José Sarney; 
 Cruzado Novo: criado em janeiro de 1989 no governo de José Sarney; 
 Cruzeiro: retorna em março de 1990 no governo Collor; 
 Cruzeiro Real: passa a vigorar em julho de 1993 no governo de Itamar Franco; 
 Real: em junho de 1994, no governo de Itamar Franco, passou a ser a nova moeda do 

Brasil. Um real valia 2750 Cruzeiros Reais.  
 O Real é a moeda que vigora até os dias atuais. Essa troca não é um bom sinal, pois indica 
a desvalorização da moeda do país. Mas o governo precisa agir com a implementação de 
“programas” financeiros pra resgatar o valor monetário. 

 
 No Brasil, para registrarmos esses valores, usamos: 

 Vírgula para separar o valor inteiro dos centavos; 
 A letra R (maiúscula) para representar a moeda brasileira -Real; 
 O $ (s cifrão) que representa o valor monetário, ou seja, o dinheiro. 

  
 Curiosidade: Na Roma antiga, os soldados eram pagos através de uma quantia de 

sal, chamada de salarium, daí tem origem o termo salário  que utilizamos  hoje. 


